
Ricard Muntada Solduga major d'edat vel d'aquesta Ciutat

amb domicili a na 'i carrer de Consell de Cent n2 486 pral 2^

al Excim Ajuntament de la mateixa denuncia que en la façana

del Gran Teatre del Liceu escaient al carrer de San Pau i en

els seus balconsxsimulats ( alguns dels cuals aparentment -

araennasen ruina ) s'hi veuen senyals de desprendiraents de -

trossos de façana, i com de seguir aixi, sense que s'hi posi
remei, el perill que es denuncia podria causar desgracias per

sonáis als transeünts i veins de dit carrer de San Pau.

A mes de perill segonà opinió del que soscriiu, fora conve¬

nient arreglar-ho per a deixar ben sentat que Barcelona es

cuida del seu ornat public amb tota preferencia, máxime trac

tanse del seu primer Teatre de fama mundial.

Desitjan es vulgui pendre en consideració aquesta denuncia

de perill i manca de estética per a bé de la Ciutat que no al

tre desitj mou al denuncian.

Barcelona vintiun de Setembre de mil noucents treinta

i u.
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Assabentad de l'anterior denimcia, practicada una inspecció a

la localitat Teatre del Liceu i Circol del Liceu, s'ha pogut com¬

probar que els balcons a que fa referenda dita denuncia, estant

en mal estat, sobretot els passamans els quals estan formats per

rajólas unidas amb morter descompost, que presenta el perill de

caure al carrer. El carrer es el de San Pau, i com es molt tran¬

sitat, aumentan las posibilitats de greus accidents que dema^L-

Mxistm evitarse. Las baranes dels balcons son d'obra armada -

amb uns branets de ferro empotrada en son interior: l'acció de

l'aigua ha oxidat bona part d'aquells ferros, els quals molts -

d'ells quedan al exterior i en virtud del oxid format s'han pro

duit certes esquerdes i dislocacions perilloses.

La major part dels balcons que donen al carrer de San Pau, -

sentan aquets perills, i com que uns corresponen al Teatre del

Liceu i altres al Circol del Liceu.

El que sotscriu opina que deu requerirse a addos interesáis

per a que procedeixin amb urgencia a àa consolidació de dits bal

cons.

Lo qual complaume notificar-li per el seu coneixement i tots

altres efectes.

Barcelona 5 Octubre 1931
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El senyor Alcalde s'ha servit disposar
que passes a la Gomisió de Foment


